
 

 طر االقتصاد العسكري المصري

 ﮵�﮲ر﮵�د صا﮵�غ

  ال﮳�﮵�ت اال﮳ٔ�﮵�ض  — الم﮳حال العام
﮲

 صورة مں

 �ُ﮴سّلط م﮳حموعة م﮴�االت ﮳حد﮵�دة ال﮲صوء على العوا﮴�ب السل﮳�﮵�ة ال�﮲﮲حراط المؤسسة العسكر﮵�ة المصر﮵�ة الُمك﮶�ف
، وعدم و﮳حود الحا﮲�﮲ر

﮲
 ال﮲ص﮳�اط العسكر﮵�﮵�ں

﮲
ف ال﮲�مو اال﮴�﮴�صادي، و﮲طهور ط﮳�﮴�ة حاكمة ﮳حد﮵�دة مں  ﮲�﮵ى اال﮴�﮴�صاد: �﮴و﮴�ّ
 ٕاصالحات الزمة.

﮲ّ
 ال�﮲�﮵ى لسں

 

 مرك﮲ر مالكوم ك﮵�ر–�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق أالوسط ا�﮲﮲حراط  ال﮴�ّوات المسّلحة
﮲

ح  م﮳حموعة م﮴�االت ﮳حد﮵�دة  صادرة عں  �﮴و﮲صّ
 رأسمال﮵�ة الدولة المصر﮵�ة. ﮲�﮴�د سعت

﮲
 المصر﮵�ة  ﮲�﮵ى اال﮴�﮴�صاد. أّدى هذا ال﮴�د﮲حل ٕالى ﮲طهور �﮲موذج ﮳حد﮵�د مں

 الدولة، مد﮲�وعة  ﮳�اال﮶س﮴�راك﮵�ة العر﮳�﮵�ة  ﮲�﮵ى س﮴�﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن الما﮲ص﮵ى، وال﮲حص﮲حصة ﮲�﮵ى ال﮴�سع﮵�﮲�﮵�ات، ﮲�﮵ى عهد
 الر�﮵ٔ�س ع﮳�د ال﮲�﮴�اح الس﮵�س﮵ى، ٕالى �﮴طو﮵�ع ال﮴�طاع ال﮲حاص ٕالى اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�﮴�ها االس﮴�﮶�مار﮵�ة الرأسمال﮵�ة ﮲�﮵�ما �﮴س﮴�مر

﮲
 ﮶س﮲حص، لكں

﮲
 ﮲�﮵ى ٕاعالن ال﮴�﮲رامها الرسم﮵ى ﮳�ا﮴�﮴�صاد السوق الحر. �ّ﮴دع﮵ى المؤسسة العسكر﮵�ة أ�﮲ها �﮴و﮲طف 5 مال﮵�﮵�ں
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 ال﮴�طاع ال﮲حاص ﮵�﮴�ومون على م﮶سار﮵�ع ُممّولة
﮲

 مں
﮲

 ﮲�رع﮵�﮵�ں
﮲

 ﮳حم﮵�عهم �﮴﮴�ر﮵�﮳�ًا ﮵�عملون ﮲�﮵ى الوا﮴�ع لدى م﮴�اول﮵�ں
 ك﮲�اءة

﮲
 ال﮴�طاع العام �ُ﮴د﮵�رها ه﮵�ٔ�ات عسكر﮵�ة. ﮴�د ﮵�ساعد �﮲هح� الس﮵�س﮵ى ﮲�﮵ى �﮴ول﮵�د ال﮲�مو اال﮴�﮴�صادي و�﮴حس﮵�ں

﮲
 مں

 �﮴وط﮵�د ا﮴�﮴�صاد السوق الحر.
﮲

ا ﮴�﮳�﮲صة الدولة المصر﮵�ة ﮳�دًال مں  المال﮵�ة العامة، لك﮲�ه ﮵�ع﮲رز أ﮵�﮲صً

 رأس حربة فّظة

 ال﮴�طاعات اال﮴�﮴�صاد﮵�ة واسع اال�﮴﮲�﮶سار
﮲

 ﮵�ع﮴�﮳�ر هذا ال﮲�هح� م﮴�هور و﮴�ص﮵�ر ال﮲�ظر. ٕان  �﮴د﮲حل الحكومة  ﮲�﮵ى العد﮵�د مں

﮲
 أن هذه ال﮴�طاعات ه﮵ى رسم﮵�ًا ﮲�﮵ى أ﮵�دي صا�﮲ع﮵ى ال﮴�رار مں

﮲
 لدر﮳حة أ�﮲ه ﮵�حدد ال﮲�ا�﮴ح� ﮲�عل﮵�ًا، على الر﮲عم مں

 السلع وال﮲حدمات أ﮴�ل ﮳�ك﮶�﮵�ر مما
﮲

 ال﮴�﮵�مة الصا﮲�﮵�ة لل﮶سر�ت العسكر﮵�ة ولٕال�﮴﮲�اج العسكري مں
ّ

 ال﮴�طاع ال﮲حاص. ٕان
 ﮳�ّلة، هو أن �﮲هح� الس﮵�س﮵ى

﮲
. وما زاد الط﮵�ں

﮲
 ال﮲رمں

﮲
 ﮵�ص﮲�ها ك﮶�﮵�رون ، لك﮲�ها أك﮳�ر ﮳�ك﮶�﮵�ر مما ��﮲ت عل﮵�ه ﮴�﮳�ل ع﮴�د مں

 ال ﮵�عكس اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة ُم﮴��ملة، ﮳�ل �﮴صم﮵�ًما على �﮴ول﮵�د رأس المال ﮳�اس﮴�﮲حدام الُسلطة المرّك﮲رة للدولة والمؤسسة
 العسكر﮵�ة كرأس حر﮳�ة لها.

 ﮵�﮴�م﮶�ل ال﮲حطر الر�﮵ٔ�س لهذا ال﮲�هح� ﮲�﮵ى ٕا﮲ح﮲صاع ال﮴�طاع ال﮲حاص. ٕان الدولة ه﮵ى الُمس﮴�﮶�مر الوح﮵�د ﮲�﮵ى ال﮳�ُ﮲�﮵�ة
 ٕا﮳حمال﮵ى أعمال ال﮴�طاع ال﮲حاص، ﮲حاصة ﮳�ال﮲�س﮳�ة لل﮶سر�ت الك﮳�﮵�رة

﮲
 ال﮴�ح﮴�﮵�ة العامة ومصدر حصة ك﮳�﮵�رة مں

 والم﮴�وسطة. ﮲�﮴�د أّدى االر�﮲﮴�اع ال﮲ص﮲حم ﮲�﮵ى إال�﮲﮲�اق العام على إالس�ن وال﮳�ُ﮲�﮵�ة ال﮴�ح﮴�﮵�ة م﮲�ذ أوا﮲حر عام 2013 ٕالى
 �﮲﮴ص﮲ح﮵�م مرك﮲ر﮵�ة الروا﮳�ط الس﮵�اس﮵�ة والمحسو﮳�﮵�ة، كما أدى ﮲صعف ٕا�﮲﮲�اذ الع﮴�ود والم﮲حاوف ﮳�﮶سٔ�ن االم﮴�﮵�ازات
 االس﮴�﮶�مار ﮲�﮵ى مصر. �﮴سعى ٕادارة الس﮵�س﮵ى وراء

﮲
 ال﮲صر﮵�﮳�﮵�ة لل﮴�ّوات المسّلحة ٕالى  �﮲﮶�﮵ى  ال﮶سر�ت اال﮳ٔح﮲�﮳�﮵�ة عں

  ﮳�حسب ﮶سروطها ه﮵ى ﮲�﮴�ط ، ﮲�هذه إالدارة �﮴رى أن �﮴ول﮵�د الد﮲حل و�﮴و﮲�﮵�ر السلع
﮲

 اس﮴�﮶�مارات ال﮴�طاع ال﮲حاص، ولكں
 ل﮲�ٔ�ات م﮳ح﮴�مع﮵�ة م﮲ح﮴�ارة هو ذات أهم﮵�ة س﮵�اس﮵�ة ك﮳�رى.

 عبء �﮲ه﮳حها ٕالى مس﮴�﮶�مري ال﮴�طاع ال﮲حاص. ﮲�﮴�د ﮲ح﮲�﮲صت
﮲

ا �﮴حو﮵�ل ﮳ح﮲رء مں  حاولت ٕادارة الس﮵�س﮵ى أ﮵�﮲صً
 الحكومة ﮳�﮶سلك ك﮳�﮵�ر إال�﮲﮲�اق على دعم الطا﮴�ة وال﮲عذاء وأ﮳حور ال﮴�طاع العام، ووا﮲�ق م﮳حلس ال﮲�واب على ﮳�﮵�ع

 العام
﮲

 ال﮶سر�ت المملوكة للدولة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�عرض ٕالى ﮲حسا�ٔر �﮲﮴ر﮵�د على �﮲صف رأس مالها.  وار�﮲﮴�عت  �﮲س﮳�ة الَد﮵�ں
 ال﮲حار﮳ح﮵ى  ٕالى 112.7

﮲
 ٕالى ال﮲�ا�﮴ح� المحل﮵ى إال﮳حمال﮵ى ٕالى 90.3 ﮲�﮵ى المٔ�ة ﮳�حلول ح﮲ر﮵�ران/﮵�و�﮵﮲�و 2019 والَد﮵�ں

 مل﮵�ار دوالر ﮳�حلول ��﮲ون أالول/د﮵�سم﮳�ر. �﮶م أّدت الم﮲حاوف ﮳�﮶سٔ�ن ﮳حدوى م﮶سار﮵�ع ال﮳�﮲�﮵�ة ال﮴�ح﮴�﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�ودها
 الدولة ٕالى  ا�﮲سحاب  ﮶سر�ت ٕامارا�﮵﮴�ة ك﮳�رى، و�﮴عل﮵�ق  ﮴�رض ص﮵�﮲�﮵ى ﮳�﮴�﮵�مة 3 مل﮵�ارات دوالر ،  و﮲�﮶سل المحاد�﮶ات
 ﮳�﮶سٔ�ن اس﮴�﮶�مار ص﮵�﮲�﮵ى ﮳�﮴�﮵�مة 20 مل﮵�ار دوالر. ﮲�ا﮲صطرت المؤسسة العسكر﮵�ة والر�ٔاسة ٕالى ٕا﮴�﮲�اع وح﮴�ى ٕاكراه

 ال﮴�طاع ال﮲حاص على االس﮴�مالك ﮲�﮵ى العاصمة ال﮳حد﮵�دة
﮲

 أالك﮶�ر ﮶سهرة ﮲�﮵ى ال﮳�الد مں
﮲

 الع﮴�ار﮵�﮵�ں
﮲

 ﮳�عض المس﮴�﮶�مر﮵�ں
 ال﮴�﮵ى �﮴﮴�ع ﮶سرق ال﮴�اهرة و�﮳﮴�لغ �﮴لك﮲�﮴�ها 58 مل﮵�ار دوالر.

 تداعيات ُمقِلقة

 رأسمال﮵�ة الدولة
﮲

 ٕان االس﮴�﮶�مار اال﮳ٔح﮲�﮳�﮵ى الم﮳�ا﮶سر ﮲�﮵ى مصر " ﮳�ط﮵ىء " وم﮴�را﮳حع  �﮴﮲�﮵�﮳حة لهذا ال﮲�موذج ال﮳حد﮵�د مں
 ﮲ع﮵�ر ﮴�صد، �﮲حو �﮴﮴�ل﮵�ل س﮵�طرة

﮲
 المصر﮵�ة. ه﮲�اك ٕام��﮵﮲�ة أن �﮴﮴�حرك مصر �﮴در﮵�﮳ح﮵�ًا و﮳�﮶سلك م﮴�﮴�طع، وح﮴�ى عں
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 ﮵�كون هذا
﮲

 مرك﮲ر �ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى، لں
﮲

 كما �﮴و﮲صح  م﮳حموعة م﮴�االت ال﮳حد﮵�دة  الصادرة عں
﮲

 الدولة على اال﮴�﮴�صاد، ولكں
 رأسمال﮵�ة الدولة ﮲�﮵ى مصر، مع ال﮴�طو﮵�ر الع﮴�اري ﮳�﮴�﮵�ادة

﮲
ا سهًال. ﮵�ّل﮲حص  الم﮴�ال أالول  ال﮲�موذج ال﮳حد﮵�د مں  طر﮵�﮴�ً

 المؤسسة العسكر﮵�ة واال�﮲﮲حراط ﮲�﮵ى ال﮴�طاع ال﮲حاص واس﮴�﮲حدام اس﮴�﮶�مارات ال﮴�طاع ال﮲حاص ٕالعادة رسملة ال﮴�طاع
  ﮳�سمة الموم﮲�﮵ى  ك﮵�ف أن ا�﮲﮲حراط المؤسسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى اال﮴�﮴�صاد ساهم ﮲�﮵ى ﮲صعف االٔداء ﮲�﮵ى

﮲
 العام. �﮶م �﮳﮴�﮵�ّں

 آ﮲حذة ﮲�﮵ى االزد﮵�اد. و﮵�و﮲صح
﮲

 ال﮲ص﮳�اط العسكر﮵�﮵�ں
﮲

 ال﮴�﮲�م﮵�ة، و�﮴و﮲صح  ﮶سا�﮲ا مار﮶سال  ك﮵�ف أن ط﮳�﮴�ة حاكمة ﮳حد﮵�دة مں
 ﮳حورج الع﮳�د  ك﮵�ف �ن اس﮴�كمال مصر ل﮳�ر�﮲امح� ص﮲�دوق ال﮲�﮴�د الدول﮵ى ﮲�﮵ى عام 2016 أمًرا سطح﮵�ًا، و﮵�ذكر

 �﮲﮴�﮲�﮵�ذ
﮲

 ال﮴�ّوات المسّلحة الُم﮲�﮲حرطة ﮲�﮵ى السلطة واال﮴�﮴�صاد مں
﮲

 ٕاسحاق د﮵�وان  أس﮳�اب صعو﮳�ة أن �﮴﮴�مّكں
 إالصالحات الالزمة ل﮴�ح﮲�﮵�﮲ر ال﮲�مو.

 ص﮲�دوق ال﮲�﮴�د الدول﮵ى ﮲�﮵ى عام 2019 ﮳�﮶سٔ�ن مصر
﮲

 ال ﮶س﮵ىء ﮵�﮲�عله الس﮵�س﮵ى ﮵�﮲ع﮵�ّر وا﮴�ع ما  وص﮲�ه  �﮴﮴�ر﮵�ر صادر عں
 الر﮵�ع وم﮲حاطر ال﮲�ساد والح﮲صور المك﮶�ف للدولة ﮲�﮵ى

﮲
 ﮲صعف الحوكمة وال﮳�حث عں

﮲
 ﮳�ٔ��﮲ه "م﮶سالك ُم﮲رم﮲�ة مں

﮲
 دون حدوث �﮲﮴ع﮵�﮵�ر ﮳حوهري ﮲�﮵ى ه﮵�لك﮵�ة المدا﮲حل وال﮲�رص اال﮴�﮴�صاد﮵�ة، َس﮵�ظل الس﮵�س﮵ى وّلكُ مں

﮲
 اال﮴�﮴�صاد." ﮲�مں

 أ﮳حه﮲رة الدولة ال﮴�﮵ى �﮴ع﮴�مد ُسلط﮴�ه عل﮵�ها.
﮲

 الر﮵�ع ﮳�﮵�ں
﮲

  ﮵�﮲حل﮲�ُه ﮲�﮵ى الر�ٔاسة عر﮲صة ﮳�﮶سلك دا�ٔم لل﮳�حث ال﮴�﮲�ا﮲�س﮵ى عں

  

 ﮵�﮲ر﮵�د صا﮵�غ زم﮵�ل أول ﮲�﮵ى مرك﮲ر مالكوم ك﮵�ر–�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق أالوسط ومد﮵�ر ﮳�ر�﮲امح� العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة
 ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة. وهو مؤلف " أول﮵�اء ال﮳حمهور﮵�ة: �﮶﮴سر﮵�ح اال﮴�﮴�صاد العسكري المصري ."
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